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van de voorzitter

Arnaut Langeveld

VO O R W O O R D

VOORZITTER

ALGEMENELEDENVERGADERING NIEUWWEBSITE

Uitsluitend toegang voor leden van de regionale 
verenigingen Grote Rivieren en Drechtsteden.

Datum: Woensdag 20 oktober 2010  
Locatie:  Restaurant Kampanje
 Troelstrastraat 5
 3371 VJ  HARDINXVELD-GIESSENDAM

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.  Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van het bestuur / fi nancieel
 jaarverslag
5. Verslag kascommissie en verlening van   
 décharge aan het bestuur
6. Rondvraag
7. Sluiting

Tijdens het maken en verschijnen van deze editie van 
de Ski Koerier, is ook onze website vernieuwt. Dit 
hebben we over gelaten aan Jeroen Koning. Hij is aan 
de slag gegaan
om de website onderhoudsvriendelijker te maken en 
er tevens een nieuwe look aan te geven. 
Met de vernieuwde website willen we u beter kunnen 
informeren over onze activiteiten en reizen. Neem 
daarom regelmatig een kijkje op onze website (http://
www.skivereniginggroterivieren.nl).
Mocht u nog vragen, suggesties of opmerkingen 
hebben dan kunt u deze kwijt bij Jeroen Koning via 
het volgende emailadres: jeroen.koning@evine.nl

Lieve mensen,

Hierbij ontvangt u wederom de nieuwe 

Skikoerier met interessante activiteiten.

In het kader van het 35-jarig bestaan 

van beide verenigingen is een speciaal 

programma samengesteld, waaraan u 

kan deelnemen.

Wij willen toch even stilstaan bij deze 

mijlpaal. 35-jaar jong toch, maar wat vliegt 

de tijd voorbij. In de begin jaren ’80 en 

’90 was het verenigingsgevoel toch sterk 

aanwezig, de tijden zijn helaas veranderd, 

interesses veranderen, in ons gehaast 

leven is er minder tijd en belangstelling 

voor het verenigingswerk.

Elders in dit blad kunt u de historie 

van de verenigingen lezen en met veel 

plezier heb ik vele anekdotes de revue 

laten passeren en waarbij je realiseert, 

dat het een fantastische tijd was, waar 

alles kon, maar dat er bovenal veel lol 

was. Natuurlijk moet ik hierbij ook onze 

toenmalige bestuursleden betrekken, 

waarvan helaas enige niet meer onder 

ons zijn. Ook onze docenten hebben 

daar veel aan bijgedragen. Nog hartelijk 

dank. Ik verheug mij op het weerzien van 

onze oud-bestuursleden en docenten 

op onze Jubileumavond. Speciaal voor 

het jubileum van beide verenigingen 

is een attractief en oergezellig feest 

georganiseerd, wat u als lid zeker niet 

mag missen. 

Met diverse publicaties bij verschillende 

regionale bladen willen wij de aandacht 

op ons vestigen met het 35-jarig bestaan, 

waarbij wij ons willen profi leren als een 

levendige, SPORTVERENIGING, met 

vakbekwame, gecertifi ceerde docenten, 

waar ook de niet skiër zich thuis voelt.

Onze docenten zijn er weer klaar voor 

om u in een goede conditie te brengen, 

zodat u optimaal van uw skivakantie 

kunt genieten, bovendien is het altijd erg 

gezellig. Nieuw is de locatie in Dordrecht 

en wij hopen dat dit aan zal slaan. Er is 

weer een voorproefje in het Lingebos en 

op iedere locatie is men welkom voor een 

gratis proefl es.

Dit seizoen is er een NordicWalking 

programma samengesteld, alsmede 

een speciale wintersportreis  naar 

het adembenemende unieke Lapland 

Winterwonderland. Tevens is er een 

speciale winter jubileumreis aanbieding 

naar het Zwitserse Sörenberg voor 

skiërs, snowboarders, langlaufers en 

wandelaars! 

Graag wil ik u attenderen op onze nieuwe 

website: www.skivereniginggroterivieren.nl

Hiermede willen wij u uitgebreid 

informeren en zien wij ook graag reacties 

van onze leden tegemoet.

Naar ik verwacht veel leesplezier met 

deze bijzondere uitgave. Tevens wil ik 

onze adverteerders bedanken voor hun 

belangrijke bijdrage aan de kosten van 

ons blad.

Graag ontmoet ik u bij onze activiteiten 

en wens u alvast een goed, gezond en 

sneeuwrijk seizoen toe.

Namens de Besturen van Ski 

Verenigingen DRECHTSTEDEN en 
GROTE RIVIEREN
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& snowworld
J U B I L E U M

Uitnodiging 
Jubileumfeestavond

We willen het 35-jarig bestaan van onze 
verenigingen niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en nodigen u daarom uit  voor onze 
spetterende feestavond:

Zaterdag 30 oktober 2010
in Restaurant Kampanje te Hardinxveld-
Giessendam.

Aanvang:   20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur

Het programma is gevarieerd. De 
Jannemannen begroeten u bij binnen-
komst. 

Na de opening wordt er een presentatie 
gegeven over onze nieuwe reis naar Fins 
Lapland. Daarna volgt een optreden van 
Jan pak de leuning. Het feest gaat door 
tot in de kleine uurtjes. Een avond vol 
verrassingen die u niet mag missen.

Entree-prijs, inclusief koffi e met Petit-four, 
diverse dranken (onbeperkt, uitgezonderd 
sterke drank), en hapjes: Leden Eur 10,00 
en niet-leden Eur 15,00.

We hopen op een grote opkomst. In 
verband met de catering graag voor 
1 oktober 2010 aanmelden via het 
inschrijfformulier.

Wintersportavond in 
Snowworld

Speciaal  in ons jubileumjaar willen wij 
onze binnengym lesuur verplaatsen naar 
de sneeuwpiste in Zoetermeer.  Hiermede 
kunnen we imitatie oefeningen in praktijk 
brengen onder het toeziend oog van onze 
docenten.  Vervoer wordt gratis voor 
u geregeld middels een touringcar. U 
betaald slechts entree tot Snowworld. 
Tevens willen wij voor zover er plaats is, 
aspirantleden(beginners)  de gelegenheid  
bieden een uur les te nemen.

Kosten: 15,00 euro.

Incl.  1 uur pistetoegang 

Materiaalhuur 
(schoenen en ski’s) : Eur. 10,– p.p.
1 uur les (min. 5 personen) : Eur. 10,–
Natuurlijk mag eigen materiaal 
meegenomen worden.
Vervoer voor niet skiërs is gratis.

OPSTAPPLAATS:  AC Meerkerk
Vertrek:  19.00 uur
Aankomst Zoetermeer: ca. 20.00 uur.
Skien:  van 20.30 – 21.30 uur (verlenging 
voor eigen rekening)
Apres ski : 21.30 – 22.00 uur 
Vertrek:  22.15 uur
Aankomst Meerkerk:  23.15 uur.

Aanmelden via uw docent Nicolette 
Koning
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jubileum
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Skivereniging “Drechtsteden” 

gefeliciteerd met het 35 jarig 

jubileum.

 Als oud bestuurders is ons gevraagd 
om wat oude herinneringen op papier 
te zetten. 

In 1983 stond in het toenmalige 
verenigingsblad een oproep voor 
nieuwe bestuursleden. Het bestuur 
bestond toen uit vier personen, (Kees 
Kolbe, Joost, Egon en Pia)

Na intrede van  Roland Papenhove 
en Jan van Gortel en later diverse 
andere bestuurders (o.a. Dolf Linden, 
Herman Meijers, Nico Willemstein, 
Onno Opzitter en Annelies Roodfeld 
niet te vergeten die jaren lang de 
coördinatie van de skigymnastiek 
deed) fl oreerde de vereniging in de 
jaren negentig erg goed.

Diverse activiteiten werden 
gehouden voor onze leden, o.a. 
skigymnastiek in diverse plaatsen,  
ruilbeurzen, kinder-skimiddagen, 
Sinterklaasfeestjes, rolskidagen, 
skiwedstrijden op de kunstskibaan, 
reizen en nieuwjaarsborrels. Er 
werd nauw samengewerkt met de 
Skiclub Dordrecht, de kunstskibaan 
Drechtsteden en omliggende 
verenigingen (v/h kringen).

Door de opgelegde verzelfstandiging 
van Kringen van de N.SkiV. tot 
zelfstandige verenigingen  in de jaren 
2000 nam het ledenaantal aanzienlijk 
af (van ca. 3500 tot 200) en daardoor 
vanzelfsprekend ook de activiteiten. 
Desondanks is de Skivereniging 
Drechtsteden, zij het in combinatie 

met Skivereniging Grote Rivieren nog 
steeds actief op gebied skigymnastiek 
en het rolskiën. 
Dat is een felicitatie waard met 
de complimenten aan het bestuur 
van Grote Rivieren die ook het 
bestuur van Drechtsteden op zich 
hebben genomen, zodat zij nu als 
Drechtsteden/Grote Rivieren als een 
combivereniging alle activiteiten 
onder de vlag van de N.Ski V. met 
veel enthousiasme en tomeloze 
energie kunnen voortzetten.

Jan van Gortel & Roland 
Papenhove                   

Activiteiten 2010-2011

Start van het seizoen
2 oktober 2010

Algemene 
leden-vergadering
20 oktober 2010

Jubileum Feestavond
30 oktober 2010

Reis ValThorens Frankrijk
25 november 2010

Reis Tarrenz Oostenrijk
13 januari 2011

Jubileum eis Salla Lapland
23 januari 2011

Reis Colorado U.S.A.
28 januari 2011

Reis Dolomiti Italië
5 februari 2011

Reis Sörenberg Zwitserland
10 maart 2011

Reis Les Menuirs Frankrijk
18 maart 2011

Reis ValThorens Frankrijk
29 april 2011
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verenigingH I S TO R I E
Drechtsteden Grote Rivieren

 Zo’n ca. 35 jaar geleden hebben een 
aantal energieke wintersporters uit de 
Betuwe en omstreken Ski-kring Grote 
Rivieren opgericht.  De Kring was 
een onderdeel van de Nederlandse 
Ski Verenging en bevatte een groot 
geografi sch gebied, zoals de Betuwe, 
de  Alblasserwaard, Land van 
Heusden en Altena, Bommelerwaard 
en Vijfheerenlanden..  Op bescheiden 
schaal werd er op een paar locaties 
skigymnastiek georganiseerd en zag 
het mededelingen blad SKI Stroom 
haar levenslicht. 

In 1977 waren  340 leden 
geregistreerd!. De vereniging  groei-
de mede door de inbreng van de 
sympathieke skigymdocent, Henk Sint. 
De  locaties  Beesd,  Tiel, Vianen en 
Wadenoyen  werden uitgebreid met 
Gorinchem en  de buitentraining in 
het Lingebos en later in Hank.
Inmiddels werd de samenstelling 
van het Bestuur  veranderd en 
uitgebreid door de inbreng van 
werkgroep Gorinchem,  wat een grote 
ommekeer te weeg bracht .(1980) Een  
vrijwel nieuw bestuur ging bijzonder 
voortvarend aan de slag met nieuwe 
activiteiten.
Nieuwe activiteiten zoals 
openingsavond, St. Nicolaasbosloop, 
(Amerongen) ski-onderhoud bij 
sportzaken , bezoek aan de Bergzicht 
kunstskibaan, fi lm -avonden  en surfen 
bij windsurfscholen, Maurik en Hank 
(1981), evenals  de dia presentatie 
van Nederlands bekendste alpinist,  
Ronald Naar, bleken  een groot  
succes. 
Met de skigymdocenten,  Ruud en 
Klaas werd voor het eerst een busreis 
gepland naar het landgoed Duinrell, 

Wassenaar voor een (trim)wandeling 
in de duinen en aansluitend skiles 
op de borstelbaan in. 1983. Deze 
activiteit is diverse keren met succes 
herhaald.
In 1984 werd groots een 
openingsavond te Zaltbommel en een 
Oostenrijkse avond georganiseerd 
in  de Rotonde te Enspijk., met een 
ludieke modeshow van het bestuur. 
Met de jeugd werd met succes 
deelgenomen aan de regionale 
kunstskibaan kampioenschappen 
in de regio West op Duinrell. Voor 
het eerst kwamen de befaamde 

Sauerland-weekenden in 
Willingen in beeld, met 
eigen vervoer. Ludiek bleek 

ook de georganiseerde 
puzzelrit, vanwege de 

gigantische deelname, 
werd dit een lichte chaos, 

het einddoel  werd met de 
nodige hilariteit door iedereen 

gehaald!
 Voor her eerst togen wij per 

bus onder leiding van Adri 
en ondergetekende naar het 

Sauerland,Willingen (1986). Een 
bijzondere operatie, waarbij vele 
pensions werden afgehuurd, en 
het avond eten werd genuttigd in 
het bekende sporthotel Zum hohen 
Eimberg. De  enorme schnitzels 
liggen nog zwaar op de maag!. 
Indien men echter 180 inschrijvingen 
heeft is dit organisatorisch met de 
diverse pensions en drie bussen een 
enorme klus. Wat te denken van een 
lekke bus, het dak wel te verstaan 
en een dubbeldekker, die niet onder 
een viaduct door kon, niet meer weg 
kon komen en bleef doorslippen, 
complete  consternatie  en een 
volledig ontwrichting van het verkeer 
naar de pistes, tot wanhoop van 
de plaatselijke politieagenten!! De 
stemming was overigens allerbest 
en ondanks alle strubbelingen  en 
gestolen ski’s werd dit weekend 
een groot succes.  Deze reis werd 
nog jarenlang herhaald, tot dat de 
sneeuwgoden ons niet goed gezind 
waren en we het  alternatieve 
programma konden testen. Daarna 
zijn we op zoek gegaan naar meer 
sneeuwzekere gebieden.
 Tevens werd er een nieuwe kringreis 

naar het Dachstein-Tauerngebied  
in het Oostenrijkse Schladming 
georganiseerd.  De belangstelling 
was zo groot, dat er een tweede bus 
bij moest komen. Het fenomeen bus 
1 en 2 was geboren. Er ontstond 
een sportieve, gezellige onderlinge 
wedijver, natuurlijk onder de 
bezielende leiding van de reisleiders 
Adri en Arnaut)  De bussen waren 
overvol , dat bagage in het gangpad 
moest.  De geplande rodelabfahrt   
werd geheel naar Oostenrijkse 
traditie ingezet. Eerst fl ink moed 
indrinken, de stembanden goed 
testen en vervolgens met een andere 
deelneemster (volgens traditie)met 
de slee naar beneden. Indien men 
van de slee kukelde mocht men 
elkaar kussen, u raadt het al…. De 
bestelde Moonshine liet het volledig 
afweten, zodat  alles op gevoel en 
zonder enig zicht  afspeelde, hetgeen 
spectaculaire acties opleverde zoals 
aanvaringen, het missen van bochten, 
meters naar beneden storten, slee 
uitgraven en de weg weer zien te 
vinden! Na fl ink wat vertraging was 
iedereen al dan niet gehavend terug, 
maar in opperbeste stemming.! 
Spontaan ontstond er een gezellige 
avond met grappen en grollen 

van de reisdeelnemers 
tot in de kleine uurtjes. Zo werden 
er ook s’ nachts vreemde dingen 
uitgehaald, snurkers stonden 
geparkeerd in de gang en de heren 
werden s’ morgens door dames 
gewekt!!! Grappig was ook, dat er 
toen slechts 1 doucheruimte was in 
het hotel ( Haus,) wat natuurlijk weer 
de meest zotte taferelen opleverde!
Nieuw was ook de skisafari naar 
Europa-Sportregion,(1988)  in het 
kleine dorpje Piesendorf.  Bezocht 
werd het bekende skigebied Zell 
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am See,  Saalbach-Hinterglemm, 
Maria  Alm /Dienten  en Kitzbühel. 
Dit voor het eerst onder begeleiding 
van een gids -skileraar.  De snelle 
jongens vielen dinsdag al door de 
mand vanwege de vele valpartijen. 
Deze formule werkte uitstekend 
en wordt nog steeds toegepast bij 
onze ski -safari’s. Wederom dikke 
pret met de arresleetocht, uiteraard 
wederom rodelen en niet te vergeten 
de bekende Huttenabend met zang 
en dans. Enige jaren hebben we 
deze reis herhaald met en zonder de 
opwachting van de burgermeester.  
Er werd meegedaan aan plaatselijke 
skiwedstrijden, die nota bene door 
onze jeugd werd gewonnen! Hilariteit 
in het hotel, spijker slaan werd tot 
diep in de nacht voortgezet! Vreemd 
genoeg kwamen ’s nachts ook nog 
een fi guur in skipak tegen(was om 2 
uur ) die meende, dat het hoog tijd 
was om te gaan skiën.  Zo kwam er 
ook een fam. Crocusreis in 1989 in 
hetzelfde Haus  Piesendorf, hetgeen 
wederom een succes was.
Zo kwam ook een nieuwe docent 
onze opwachting maken , die zeker 
genoemd mag worden n.l. Bert Stolte, 
jarenlang is hij het boegbeeld en het 
gezicht geweest van onze binnen en 
buiten skigymnastiek, animator van 
de workshops, ski -onderhoud in de 
regio, trainer van onze wedstrijdstrijd 
ski-jeugd en zelf fanatiek schaatser 
(Elfstedentochtrijder)  en 
fervent deelnemer aan diverse 
wintersportreizen en activiteiten 
maar ook altijd in voor een geintje.  
Na ruim 10 jaar(trouwe dienst) is hij 
teruggekeerd  naar Friesland. Onze 
skigymnastiek fl oreerde in die tijd ook 
goed met maar liefst 12 locaties! En 6 
docenten!. In die periode werd ook op 
grootse wijze de openingsavonden 
georganiseerd, waarbij zelfs een 
skibaan gebouwd werd, talrijke 
attracties en wintersportinformatie 
plaats vond zoals, presentatie 
schansspringen (Gerrit Jan Konijnen-
berg), snowboarden, een modeshow, 
ruilbeurs, langlaufl oipe, toerenskien, 
skigymnastiek, jazzdans, reisbureaus, 
sportzaken  touringcarbedrijven en 
diverse stands. 
Op diverse locaties is dit nog jaren 
met succes herhaald!

In 1989 werd een nieuwe reis 
uitgetest naar het Wagrainer Haus.  
In een berghut logeren is iets 
nieuws. Opgesloten zitten heeft 
ook zijn charme, zelfs skiën in het 
maanlicht en de sauna werd druk 
bezocht. Ook werden de bijzondere 
drankjes  uitgeprobeerd.. Ook 
de gezellige avond werd met de 
nodige creativiteit weer een groot 
succes. Vermeldenswaard is wel, 
dat de rit naar boven met de piste 
-bully naar het Wagrainer Haus 
spectaculair was , waarbij Adri van 
Wijk levensgevaarlijke capriolen 
uithaalde en vele meters lager in 
de diepe sneeuw bijna onvindbaar 
terecht kwam!
Het langlauf en rolskiën kwam in ook 
in deze periode voorzichtig van de 
grond, mede door de nauwe samen 
werking met kring Drechtsteden, 
hetgeen in feite het begin was van 
een langdurige samenwerking.  
De voorzitters van beide 
verenigingen ( Roland Papenhove) 
en ondergetekende trokken veelal 
gezamenlijk op naar regionale en 
landelijke vergaderingen, door 
uitwisseling van docenten en 
participeren in elkaars activiteiten 
ontstond er een bijzondere band.  
Zo werden er tal van activiteiten 
op de kunstskibaan in Dordrecht  
gezamenlijk georganiseerd.  Bekend 
zijn hierbij de kinderski middagen 
en lessen, de ski -barbecues en de 
wedstrijden op de borstelbaan. 
Begin jaren ’90 liep alles gestaag  
door, zo werd de Wijchense berg met 
de imitatiesneeuw en aansluitend 
mountainbiken jarenlang een groot 
succes. Pikant  hierbij was wel de 
vele schnaps -stops, het over de kop 
vallen en in (natte)greppels rijden 
en natuurlijk de weg kwijtraken! 
Het kano -varen in de Biesbosch 
was een nieuw succes. Zelfs in 
stromende regen werd er driftig 
gezongen en was de stemming 
opper best.  De weekendreis naar 
het sneeuwzekere Sörenberg 
(Zwitserland) werd de vervanging 
van de  Sauerlandweekenden , en er 
kwam  een  skisafari naar Zams en 
de jubileumreis naar Oostenrijk bij. 
Nieuw was de wintersportreis naar de 
Franse Alpen, plaats Montchavin-Les 

Coches met het prachtige skigebied 
La Plagne (1992) en uiteraard was 
deze reis een succes.

Op initiatief van de Nederlandse Ski 
Vereniging en sponsor Volvo Cars, 
kregen we de Volvo-ski open dagen 
in de regio. Bij de Volvo vestigingen 
Tiel, Gorinchem, Zaltbommel en 
Culemborg werd onze sneeuwfi t 
alsmede overige activiteiten goed 
aan de man gebracht. De goed 
heilig man bleek op de borstelbaan 
in Dordrecht goed uit de voeten te 
kunnen en werd enthousiast begroet. 
Nieuw was de krokus wintersportreis 
naar het Zwitserse Saas-Grund  en 
natuurlijk weer met  succes. Het 
langlauf en rolski werd met verve op 
een hoger plan gebracht door Nico 
Willemstein, Henk van Gelder en Mia 
Berger.
 Diverse  workshops,rolski cursussen,  
(voor diploma A) een aantal open 
rolskitochten  kwamen goed van de 
grond. De heren profi leerde zich als 
leider /gids  bij onze wintersportreizen 
voor onze langlaufdeelnemers. De 
Franse Alpen met het skidomein 
Les Trois Vallees met standplaats 
Les Menuires bleek een schot 
in de roos. Anno 2011 wordt in 
maart deze wintersport nog steeds 
georganiseerd. Na 4 jaar Sörenberg 
werd een nieuwe weekendreis naar 
Berwang/Rinnen (Oostenrijk) in het 
Zillertal georganiseerd. Het matige 

vervolg op pagina 12

vervolgH I S TO R I E
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Voorbereiding voor een nieuw SneeuwFit 
seizoen 2010 / 2011 

Skiën, snowboarden of langlaufen doe je niet iedere dag. 
En als je dan eindelijk in de sneeuw bent, wil je natuurlijk 
maximaal genieten. Hoe beter voorbereid je vertrekt, hoe 
meer lol je van de wintersport kunt hebben. Daarom is 
er SneeuwFit, een effectief trainingsprogramma voor het 
verbeteren van de conditie. 

Professionele trainers. 
De trainingen worden geleid door gediplomeerde 
SneeuwFit-trainers, met ruime ervaring in de wintersport. 
De trainingen zijn actief en gezellig.

Doe de test.  
De site www.voorkomblessures.nl geeft informatie om 
blessures bij skiën en snowboarden te voorkomen. Maak 
op de Home pagina de keuze SKIEN of SNOWBOARDEN, 
bekijk dan de fi lm en doe de test. Het blijkt heel leerzaam 
te zijn. Verder wordt er ook veel informatie gegeven om 
blessures te voorkomen.

Wanneer en waar vinden de SneeuwFit cursussen 
plaats?

De SneeuwFit binnen trainingen vangen aan in de week 
vanaf 27 september 2010 voor de plaatsen  Dordrecht, 
Papendrecht,  Gorinchem, Culemborg en Zaltbommel  en 
eindigen in de week van 14 februari 2011. 

De SneeuwFit buitentrainingen en Nordic Walking in het 
Lingebos beginnen op zaterdagmorgen 2 oktober 2010 en 
eindigen op 20 februari 2011. 
Op de parkeerplaats van het Staatsbosbeheer bij de 
recreatieplas verzamelen de beide groepen. 

Na het winterseizoen gaan we ook weer door met de 
Zomer Nordic Walking . 

Inlichtingen:
Bij plaatselijke contact persoon of docent te vinden in 
bijgaand overzicht,  of SneeuwFit coördinator   Dirk 
Luijten telefoon 06-43908420.

De van toepassing zijnde regels bij SneeuwFit zijn als 
volgt:
SneeuwFit cursussen worden georganiseerd voor leden 
van de Ski Verenigingen Drechtsteden en Grote Rivieren. 
Voor deelname aan SneeuwFit dient men lid van een van 
deze verenigingen te zijn. Is men geen nog geen lid, dan 
is een inschrijving tot lid gewenst.

1. U wordt pas ingeschreven na ontvangst van het 
inschrijfformulier en het cursusgeld. Voor Ski Vereniging 
Drechtsteden en Grote Rivieren kunt U ons hierbij een 
eenmalige machtiging geven voor het innen van het 
cursusgeld.

2. Uw aanmelding voor het gekozen uur is defi nitief. 
Zonder toestemming van SneeuwFit coördinator 
kunt u niet van lesuur veranderen. Bij onvoldoende 
aanmeldingen wordt er contact opgenomen.
3. Indien het door u gekozen lesuur volgeboekt is, nemen 
wij contact met u op. Indien een ander uur niet schikt, 
ontvangt u het cursusgeld terug.
4. Indien u nog geen lid van de Nederlandse Ski 
Vereniging (NskiV) bent maar wel lid wilt worden 
van de NSkiV, verzoeken wij u een kopie van het 
aanmeldingsformulier van de NSkiV samen met 
het inschrijfformulier Sneeuwfi t toe te sturen en het 
cursusgeld meteen te voldoen.
5. Betaalde cursusgelden worden niet teruggegeven.
6. Na controle van bij de ledenadministratie met 
betrekking tot evt. lidmaatschap van de Nederlandse 
Ski Vereniging kan het lidmaatschapsbedrag op de 
machtiging zonder verdere aankondiging gecorrigeerd 
worden, dit op basis van Clublid (Euro 15.00) of NSkiV lid 
(Euro 7,50).
Bij eventueel eerdere betalingen met betrekking tot 
het lidmaatschap in het lopende verenigingsjaar, bv. 
bij deelname aan activiteiten of reizen in het seizoen 
2010/2011 wordt geen extra contributie geïnd.

Kosten deelname
Op het inschrijfformulier kan men aangeven waar 
men deelneemt aan de trainingen en tevens de kosten 
specifi ceren die daar betrekking op hebben. Ook kan 
er aangegeven worden welke vorm van lidmaatschap 
van toepassing is, nl. leden die tevens lid zijn van de 
Nederlandse Ski Vereniging krijgen 50 % korting op de 
lidmaatschapsprijs.

Sneeuwfit Seizoen
VOORBEREIDING
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Programmaoverzicht

PLAATS ZAAL DAG/UUR EERSTE 
LES GEEN LES LAATSTE 

LES Docent CONTACT
PERSOON

Culemborg 
West Gymzaal Roosje Voslaan       Donderdag

20.00-21.00 30-9 21-10
23-12, 30-12 17-2 Nico Cok

0345-682200 Docent

Dordrecht
Gymzaal Maria 

Montessorilaan 3                    
Donderdag
20.00-21.00

30-9 21-10
23-12, 30-12 17-2 Bjorn Boot Docent

Gorinchem
Gymzaal Johan                       

Van Egmondstraat
Maandag

20.00-21.00
27-9 18-10

20-12, 27-12 14-2 Jasper Cornet
078-8440046 Docent

Gorinchem
Gymzaal Johan                       

Van Egmondstraat
Woensdag
20.30-21.30

29-9 20-10
22-12, 29-12 16-2 Nicolette Koning

0183-402610 Docent

Zaltbommel
Gymzaal                 

Klipperstraat
Maandag

20.30-21-30
27-9 25-10

27-12, 3-1
14-2 Nicolette Koning

0183-402610 Docent

Papendrecht
Gymlokaal   

De kooy
Woensdag
19.00-20.00

29-9 20-10
22-12, 29-12 16-2 Nicolette Koning

0183-402610 Docent

Lingebos bij 
Gorinchem

Parkeerplaats
Recreatieplas

Zaterdag
09.00-10.00 02-10 19-02 Henny van Verseveld 

0345-536111

Carla 
Bontje
0345-

615814

Lingebos bij 
Gorinchem

Parkeerplaats
Recratieplas

Zaterdag
09.00-10.00 02-10 19-02 Nicolette Koning

0183-402610 Docent

Lingebos bij 
Gorinchem

Parkeerplaats
Recratieplas

In overleg 
met docent

Nicolette Koning
0183-402610

Lingebos bij 
Gorinchem

Parkeerplaats
Recratieplas 

Zaterdag
9.00-10.00 05-03 Nicolette Koning

0183-402610

SNEEUWFIT PROGRAMMA - CURSUSSEN SEIZOEN 2010/2011
SKI VERENIGING DRECHTSTEDEN / SKI VERENIGING GROTE RIVIEREN

ALGEMENE INFORMATIE: COORDINATIE SNEEUWFIT:
DIRK LUIJTEN (06 - 43 90 84 20)

BINNENTRAINING

BUITENTRAINING

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING - TECHNIEK (BASIS TECHNIEK VOOR BEGINNERS)

NORDIC WALKING ZOMERTRAININNG
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& Snowwalking
N o r d i c  Wa l k i n g

Maak kennis met de  
Skivereniging Grote 
Rivieren bij de start van het 
winterseizoen

Op zaterdag 2 oktober starten we weer 
met het nieuwe seizoen. Er wordt een 
kennismakingsochtend georganiseerd 
voor alle leden en belangstellenden, die 
willen kennismaken met de activiteiten 
van de Skivereniging Grote Rivieren. 
Zoals de buitenlessen hardlopen en 
Nordic Walking.
Er wordt de mogelijkheid geboden om 
deel te nemen aan de training hardlopen 
en de training Nordic Walking (als je al de 
techniek beheerst). 

Voor degenen die nog geen 
techniekcursus Nordic Walking hebben 
gevolgd wordt er vanaf 10.30 uur een 
kennismakingsles gegeven. Hiervoor 
graag van te voren opgeven bij 
onderstaande telefoonnummers. Stokken 
zijn aanwezig.

Er zal een stand aanwezig zijn met 
informatie over onze andere activiteiten, 
zoals de sneeuwfi t binnentraining en de 
reizen die wij organiseren.
U kunt terecht met al uw vragen bij de 
aanwezige bestuursleden.
Na afl oop staat de koffi e/thee klaar.

Deze activiteiten starten op zaterdag 2 
oktober om 09.00 uur en duren tot 10.30 
uur.

Verzamelen op de parkeerplaats van de 
recreatieplas in het Lingebos.

Voor informatie:

Tel: 06 43908420 
Dirk Luijten

Tel: 06 20340950  
Nicolette Koning

ISO 9001: 2000✆ 0800 - 999.000.9
BEL GRATIS VANUIT NL:

Wij wensen u 
een prachtig 

‘weer goed en mooi weer’
winterseizoen toe!

• RECHTSTREEKS
• KORTE REISTIJDEN

• LUXE ROYAL CLASS 

GROEPENPENDEL
GROEPENPENDEL

WINTERSPORT
WINTERSPORT

Drechtsteden Grote Rivieren10



* Showroom bezoek uits luitend op afspraak

-  RELATIEGESCHENKEN - SPORTPRIJZEN
- PLASTICS

- KERSTPAKKETTEN
- PROMOTIE ARTIKELEN

- PROMOTIE TEXTIEL

w w w . h d e b r u i j n . n l 

Ethio van Lith   Rumpt   Tel. 0345-681175 / 06-51158438

Amsteldijk 130 - 1078 RT   Amsterdam    Tel. 020 - 6762747
Oudenhof 4A    - 4191 NW Geldermalsen Tel. 0345 - 712457

 SHOES

Hoogstraat 5 - 4201 CA Gorinchem
Telefoon (0183) 631163 - Fax (0183) 689171

E-mail: info@vancampshoes.nl

!@#

Bijzonder
samenspel
U signaleert een kans en zet een eindspurt in. Of u handelt juist weloverwogen, 

en slaat later uw slag. Wat u ook doet op het speelveld van uw business, wij 

bewegen met u mee. Flexibel, maar altijd goed voorbereid. Met een tactisch 

plan en doeltreffende oplossingen. En vooral: in samenspel met u. Want daarin 

schuilt het succes van een topprestatie. Kijk voor meer informatie op www.ey.nl.

Boompjes 258 • 3011 XZ Rotterdam • Tel.: 010-406 88 88

Contactpersonen: Hans Nobel of William Stout

1035NC indd 1 20 08 2007 15:05:4

Specialist in:

Dagtochten • Groepsvervoer • Groepsreizen
Promotievervoer • Vipvervoer

Koningshoek 7 • 5094 CD Lage Mierde
info@jackdekort.nl • www.jackdekort.nl 

Tel. 013 - 50 92 159

Agenda 
Nordic Walking / Snowwalk

Zaterdag 2 oktober
Start winterseizoen (09.00 uur) 
met kennismaking NW (10.30 uur)

Zondag 14 november
Herfstwandeling in de Drunense Duinen 
ook voor wandelaars

2 januari Zondag 
Winterwandeling in Chaam 
ook voor wandelaars

Zaterdag 26 februari 
Lingebos afsluiting winterlessen 
(theetuin Spijk)

Zaterdag 2 april
Voorjaarswandeling Leerdam (ijsvogelroute)

Zaterdag 16 april 
Bloesemtocht

Zaterdag 15 mei 
Kinderdijk

Zaterdag 4 juni 
Route Dirk en Lida

Zaterdag 25 juni 
Zomerwandeling Orchideeënroute

Zaterdag 16 juli 
laatste les voor zomervakantie

Zaterdag 20 augustus 
Zaterdag Start lessen NW
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vervolg
H I S TO R I E

eten en de afgepaste broodjes ’s -
morgens bij het ontbijt was toch nieuw 
voor ons . Bekend werd de kreet” 
Stuur geld , we zijn ingesneeuwd 
“,van onze Willem. Hij  was jarenlang 
de gangmaker en de clown binnen 
de groep. De krokusreis werd naar 
het bekende Mayerhofen  (Oostenrijn  
georganiseerd.
Na jarenlange heftige regionale en 
landelijke  vergaderingen  kwam op 
de landelijke algemene 
ledenvergadering van 28 
oktober 1995 defi nitief met 
krappe meerderheid. het  
besluit, dat de kringen per 
1 mei 1996 als zelfstandige 
rechtspersoon zullen gaan 
functioneren met eigen 
verantwoordelijkheid en 
bevoegdheden, conform 
de nieuwe statuten.  
Deze herstructurering 
had wel  verstrekkende 
consequenties . Werden 
voorheen leden van 
de Ned Ski Vereniging 
automatisch lid van een 
regionale vereniging, nu moesten 
de zelfstandige kringen zelf de 
leden gaan werven met een eigen 
contributie . Indien men bedenkt,  
dat  onze vereniging tegen de 4000 
leden telde met een interessante 
retributie regeling , welke geheel op 
de helling kwam, wij  niet bepaald 
enthousiast waren, overigens met 
ons vele kringen,  die twijfelden 
aan de levensvatbaarheid van hun 
vereniging. Ook kwam hiermede 
de nuttige regio bijeenkomsten 
te vervallen.  Helaas moesten wij 
accepteren, dat dit een democratisch 
besluit was en hoe moeilijk dan ook, 
wij verder moesten.  
Dit feit had wel de positieve 
uitstraling, dat  Drechtsteden en Grote 
Rivieren als zelfstandig verenigingen  
intensief samen gingen werken.  Het 
ledental van beide verenigingen ging  
echter wel dramatisch naar beneden, 
ondanks alle inspanningen !  Slechts  
zo’n 350 leden bleven er over en 
bij Drechtsteden was dit aantal nog 
minder.  Onverdroten werden alle 
activiteiten voortgezet om het tij te 
keren. 
Zo kwam er een  nieuwe mini ski 

special naar Val Thorens en een 
weekendreis naar Adelboden 
en gingen we ook naar de USA/ 
Breckenridge. De kidsskiday, acties 
naar kunstskibanen (Wijchen en 
Zoetermeer en Dordrecht) alsmede 
de rolski tochten liepen goed en de 
reizen  waren goed bezet. 
De sneeuwfi tlocaties werden 
uitgebreid  met een speciaal  lokkertje 
: 1 uur vrij skiën  op de baan in 

Zoetermeer. Dit leverde wel nieuwe 
leden op . Tevens een special naar 
Sörenberg met sneeuwfi t docenten 
en de vaste weekendgroep ging nu 
naar Val Cenis , Frankrijk. 
Tevens kwam er ook een langlaufreis 
naar Quey, Frankrijk en werd de eerste 
mei -reis een feit. De weekendreizen 
bleken een succes en werden 
herhaald  er kwam eind jaren ’90 nog 
een herfstreis bij  en een krokusreis 
naar Valloire en de weekendreis werd 
Crans-Montana in Zwitserland en  
werd het seizoen afgesloten met een 
paas- en tulpreis. 
Helaas moesten wij constateren, dat 
in de begin jaren 2000 met name 
bij Drechtsteden de interesse in de 
sneeuwfi t sterk verminderde, mede 
ook door gebrek aan docenten. 
Bij Grote Rivieren werd zelfs op 9 
locaties les gegeven! 
Nieuwe locatie voor de vaste 
weekendreis werd Lenzerheide,  en 
naast andere reizen werd voor het 
eerst een week reis naar Canada 
(Banff) georganiseerd. Een bijzondere 
ervaring, ruimte, rust en geen gehaast 
, wel een vervelend probleem met de 
terugvlucht (motorstoring) waarbij  

we langer moesten blijven en met 
een ander chartervliegtuig konden 
vertrekken. 
Speciale aanbieding naar La Norma 
en de weekend reis naar La PLagne. 
Spectaculair was een nieuwe 
safarireis naar De Dolomieten in 
het wintersportplaatsje Moena. 
Met zustervereniging  Zaanstreek/
Waterland met een totaal van 61 
deelnemers. Bijzonder was de bus 

van Jack de Kort n.l. 
een harmonica bus,  
hetgeen problemen 
gaf met  het 
maken van korte 
bochten, waarbij 
de bus spontaan 
blokkeerde. Het 
achterste gedeelte 
was voor behouden 
voor Grote Rivier-
en,  je trok daar 
wel weg, maar 
aangezien de bar 
in het harmonica 
gedeelte huisde 
werd dit min of 

meer weggedronken met wat stevigs. 
Al ras kwamen er voordrachten en 
werd er lustig op los gezongen. 
Beneden in dit gedeelte waren ook 
slaapplaatsen, niet lux, laag, benauwd 
en ook trok je daar weg, zodat je na 
verwoede pogingen toch maar weer 
je stoel opzocht. Iedereen wilde naar 
benenden, doch Teuni greep resoluut 
in.!
De safari werd  met enthousiasme 
geleid door gidsen uit Italie , uit 
America  onze Roos en uit Tjechie, de 
leidster van de groep, de knappe Nena. 
Wij hadden afgesproken, dat na elke 
safari er een apr s ski moest volgen. 
Onze groep begreep dit behoorlijk 
snel, doch de Zaanlanders  keken 
vertwijfeld door het raam en kwamen 
schoorvoetend binnen. Polonaise 
met skischoenen over de bar had 
men nog niet meegemaakt, onze 
begeleidsters deden vol overgave 
mee (ook met het borrelen) en er 
werd uit volle borst meegezongen. 
Op uitnodiging  naar het plaatselijke 
v.v.v.  ontvangst met borrel’, s´avonds 
de disco in, andere avond naar 
boven en met de sneeuwscooters 
naar beneden , wederom met de 
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Leden halen meer uit 
hun wintersport !!!

Voor iedereen! 
De Nederlandse Ski Vereniging is er voor iedere wintersportliefhebber. 
Van elke leeftijd en op ieder niveau. Als sportbond begeleiden 
we bijzondere talenten en topsporters in hun ontwikkeling. Maar 
bovenal zijn wij er voor de recreatieve wintersporter. De garantie 
van jouw wintersportplezier staat bij ons hoog in het vaandel.
Als lid van de Nederlandse Ski Vereniging ontvang je aantrekkelijke 
kortingen op reizen, wintersportartikelen en toegang tot indoor-, 
outdoor- en sneeuwbanen. Deze kortingen kun je direct bekijken 
op de pagina ledenaanbiedingen. Ook ontvang je maar 5 keer per 
jaar het fraaie nieuwe Wintersport Magazine boordevol informatie, 
interessante artikelen en tips. 

Voor wie nog meer wil
Het lidmaatschap geeft je de mogelijkheid met veel andere 
wintersportliefhebbers, sneeuwsportverenigingen en teams in heel 
Nederland in contact te komen. Je kunt deelnemen aan wedstrijden, 
evenementen of trainingen. Er zijn (groeps)reizen en veel activiteiten. 
Zoals een training SneeuwFit, Nordic Walking, skiën, langlaufen 
of snowboarden. De afdeling Ledenservice brengt je graag op de 
hoogte van de mogelijkheden. Neem contact op met de Ledenservice 
via telefoonnummer (070) 310 11 12 of per e-mail info@ski.nl.

Nieuwe lidmaatschapspas met 
meer mogelijkheden
De NSkiV-lidmaatschapspas heeft een nieuw uiterlijk en geeft 
de NSkiV-leden nu nog meer gemak, voordeel en plezier. Niet 
alleen bij de wintersport, maar het hele jaar door. Zorg ervoor 
dat je jouw pas altijd bij je hebt. Op onze website wintersport.
nl, in Wintersport Magazine en in onze nieuwsbrief kun je lezen 
welke voordelen de NSkiV maandelijks voor je selecteert. 

Vanaf komende winter kun je jouw lidmaatschapspas in een groot 
aantal Oostenrijkse en Zwitserse gebieden gebruiken als skipas. Via 
wintersport.nl selecteer en betaal je de gewenste skipas. Eenmaal 
op bestemming kun je jouw lidmaatschapspas als skipas gebruiken. 
Geen rijen meer en geen extra pasje meer nodig. Op wintersport.
nl vind je altijd de meest recente lijst van deelnemende gebieden.

In een aantal gebieden geldt een speciale prijs voor NSkiV-leden. 
Voor de gebieden Hochzillertal (o.a. Mayrhofen) en Osttirol is er 
sprake van kortingen tot wel 10%.

Het hele jaar door onbezorgd vakantieplezier
De Nederlandse Ski Vereniging heeft een unieke doorlopende 
reisverzekering ontwikkeld. Wil je meer weten over de NSkiV-
reisverzekering? Kijk dan op www.wintersport.nl/lidmaatschap en 
klik op de link van de reisverzekering.

De kosten
Word nu lid en betaal € 30,00. Je ontvangt dan 5x  Wintersport Maga -
 zine en een welkomstpakket met meer dan €100,– wintersportvoordeel.

bus met alleen Grote Rivieren met 
onze enthousiaste gidsen naar een 
berghut om te gaan eten, op de 
bovenverdieping,  de stemming was  
zo goed, dat men vreesde, dat de 
vloer het zou begeven. Ook kwam 
de kwaliteiten van Jan van Gortel als 
ober naar voren en de polonaise ging 
van boven naar beneden, waarbij de 
andere gasten zich spontaan bij ons 
aansloten. Na wat moet ingedronken 
te hebben moesten we ook nog naar 
beneden met sleetjes,  waarbij niet de 
verschrikkelijke sneeuwman,  doch 
Ronald Papenhove geheel onder het 
bloed met de nodige kneuzingen 
beneden kwam! Top prestatie was 
natuurlijk de Sella Ronde, hetgeen 
beloond werd met een speciale 
oorkonde met kus van de gidsen. 
Moena werd onveilig gemaakt, 
daar Dirk altijd wel een groot ijsje 
wilde nuttigen en de gehele groep 
optrok naar de ijssalon, waar men 
niet bij kon benen! Ook bleek, dat 
skischoenen toch veel op elkaar 
lijken, Johan v.d. Bout had zorgzaam 
voor zijn Lenny de verkeerde 
schoenen ingepakt. Deze reis is enige 
keren met succes herhaald en staat 
nu wederom op het programma met 
de Nederlandse gidsen-begeleiders 
van Vasa Sport.  De skisafari naar 
het pittoreske wintersportplaatsje 
Werfenweng met het geweldige  
skigebied Amade onder leiding van 
Sidny Teeling en zijn gidsen was 
een groot succes. Met de nieuwe 
bus van Hans werd dagelijks een 
ander gebied bezocht en ´s avonds 
werd alle bijzonderheden door 
Sidney met de nodige humor en 
beelden vertoond! Na eerst in het 
statige Elisabeth hotel vertoefd te 
hebben , kwamen we terecht in het 
gemoedelijke 3 sterren hotel Wenger 
Alpenhof met de knusse stube., 
waar tot in de nachtelijke uurtjes 
het prettig vertoeven was.  Sterke 
verhalen van onze dokter Paul en 
hoe kwam Toos toch ook alweer in 
dat wiegje terecht, Gerrit Westerhout 
wist daar meer van. Ook de apr s ski  
in het  barretje naast het hotel was 
een voltreffer. Met onze discojockey 
Ronald Papenhove werd het een 
groot feest met topattractie van onze 
paaldanser Joost. Deze reis is nog 
veelvuldig herhaald.
Testweekendreizen, allereerst naar 
diverse oorden, werd een voltreffer 
met de locatie Tarrenz met verblijf in 
het gezellige, vriendelijke  Panorama 

13Drechtsteden Grote Rivieren



Landhotel Gurgltalerhof. Vervoer met Royal class touringcar 
van Jack de Kort met twee chauffeurs. Sneeuwzekere 
locaties zoals Solden, Ischgl, Serfaus. De stemming zit er 
altijd goed in, zeker met  onze Willem, die altijd het eerste 
naar beneden was voor de apr s ski en de grote animator was 
van de sauna. Vooraf in de bus was al de nodige alcoholica 
met worstjes aanwezig en andere versnaperingen, zodat de 
stemming er vroeg in was. Wat dacht u met de warming 
up in de bus, na de bediening van de koffi e door Teuni en 
Betsy op muziek van `wij gaan skiën in het gangpad de bus 
onbestuurbaar werd en stopte, waarbij de deuren geopend 
werd en het gezelschap polonaise liep door de bus! Ook 
liep de apr s ski wel eens lang uit en kwam chauffeur Jan 
ons ophalen, maar ging ook spontaan meedoen met de 
polonaise, waardoor het gezelschap wel een beetje te laat 
bij de bus was.  Inmiddels  wordt deze traditie voortgezet 

door de enthousiaste Kazen groep, die er een gezellige boel 
van maken. 
Na een periode van snowwalken  in het Lingebos , werd  
deze vorm van bewegen in de begin jaren 2000 vervangen 
door een nieuwe hype:  Nordicwalking.  Ondanks het feit 
dat deze discipline weer op z’n retour  is, komt wekelijks , 
een fanatieke  groep van zo’n 20 personen o.l.v. Nicolette 
Koning het Lingebos onveilig maken. Overigens  doet de 
buitentraining groep (hardloopgroep) o.l.v. van Henny 
van Verseveld stevig mee en wordt er na afl oop gezellig 
gezamenlijk koffi e gedronken. 
In de laatste jaren is er veel veranderd,  we leven in een 
haastige tijd,  we hebben het druk, moeten keuzes maken 
en we hebben andere  verplichtingen en interesses. Voor 
het verenigingsleven funest, ook vrijwilligers zijn niet 
meer te vinden….Met lede ogen hebben wij moeten 
constateren, dat het ledenaantal  helaas in de loop der 
jaren is teruggelopen, gelukkig kunnen we ieder jaar  wel 
nieuwe leden inschrijven, zodat het ledental stabiel blijft. 
Met een tikkeltje weemoed, maar toch met een dankbaar 
en voldaan  gevoel, dat ik het grote succes en de explosieve 
groei van de vereniging heb mogen meemaken, natuurlijk 
mede dank zij de inzet van vele enthousiaste bestuurleden, 
vrijwilligers en docenten moeten we nu vooruit kijken naar 
nieuwe uitdagingen en hopen, dat de verenigingen nog 

vele goede jaren tegemoet gaan.
P.S. In deze historie kunt u lezen wat er zoal is gepasseerd, 
echter zullen er ongetwijfeld nog veel meer anekdotes en 
namen te noemen zijn. Het is een greep uit het verleden.

 Arnaut Langeveld

Uit de oude doos

vervolg
H I S TO R I E
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Drechtsteden Grote Rivieren skihelmW E E T J E S

Skihelm
Iemand die op een brommer rijdt met 35 km per 
uur is verplicht om een helm te dragen. Een skiër 
of snowboarder gaat al snel 10 km per uur sneller. 
Eigenlijk zou het dus heel erg logisch zijn als skiërs en 
snowboarders worden verplicht om een helm te dragen. 
In veel skigebieden is dit trouwens al wel het geval voor 
kinderen. Daarbij is er in één op de 10 ongevallen tijdens 
de wintersport sprake van hoofdletsel. Door het dragen 
van een helm kun je dit voorkomen. Een bijkomend 
voordeel is dat je hoofd en oren lekker warm blijven. 
Daarnaast kun je tegenwoordig een helm in allerlei 
soorten, maten en kleuren krijgen, waardoor het ook een 
leuke toevoeging is aan je wintersportoutfi t.

Soorten Skihelmen
In de basis bestaan er twee verschillende soorten 
skihelmen: hardshell en softshell. De hard-shell helm 
bestaat uit een vrij dikke buitenlaag van ongeveer 2 
milimeter en een losse binnenkant. Dit type helm is sterk, 
veilig en door de vormgeving heeft men weinig last van 
windgeruis. Het draagcomfort is over het algemeen echter 
minder dan bij een soft-shell helm. Een shoft-shell helm 
heeft een beter draagcomfort. De helmen zijn lichter en 
hebben betere ventilatiemogelijkheden. Bij deze helm 
zijn de buitenkant en binnenkant van de helm met elkaar 
verlijmd. De buitenkant is meestal minder dan 1 milimeter 
dik. 
Veiligheidsnorm voor Ski en Snowboardhelmen
Skihelmen moeten een CE, ASTM of Snell RS-98 keurmerk 
hebben.

Hoe moet je een helm passen?
Het belangrijkste waar je op moet letten bij het kopen van 
een skihelm is de pasvorm. De helm moet comfortabel 
zitten en een goede bescherming bieden. 

· Je helmmaat wordt bepaald door de omtrek van 
je hoofd en wordt gemeten door een meetlint om 
je hoofd. 

· De helm aandoen. Hou de voorste rand van de 
helm op de hoogte van je wenkbrauwen en trek 
beide bandjes naar beneden totdat de helm goed 
zit. 

· Check ruimte. Kijk of er geen ruimte tussen je 
hoofd en de helm zit. Kijk ook of de achterkant 

van de helm je nek niet raakt, want dat kan 
gevaarlijk zijn. 

· Strakheid. De helm moet mooi strak aansluiten en 
niet bewegen als je je hoofd schudt. 

·  Sneeuwbril test.  
· Zet je favoriete Snowboard of Ski Bril op en 

controleer of die goed in je helm past.

Denk eraan dat de fabrikanten van skihelmen 
verschillende ideeën hebben over de vorm van het 
menselijk hoofd. Het kan zijn dat de helm de goede maat 
heeft maar niet goed past bij de vorm van je hoofd

Redenen om een valhelm te dragen zijn:
Een goede helm vermindert het risico op een ernstig 
hoofdletsel aanzienlijk bij een val. 
Dit is niet enkel zo bij de kleinsten, maar ook bij volwassen 
wintersporters! 
Het houdt ook heel wat wind en koude tegen. 
Het gamma wordt steeds uitgebreider, comfortabeler en 
hipper. 

Kortom, iedereen zal wel een helm vinden die hij of zij 
leuk vindt!
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info reizen
A l g e m e n e

Algemene informatie 
reizen 2010-2011

In deze skikoerier treft u een beknopt 
overzicht van de reizen aan.
Voor uitgebreide informatie en 
foto’s verwijzen wij u naar onze 
vernieuwde website: www.
skivereniginggroterivieren.nl   Verder 
kunt u voor informatie terecht bij de 
reiscoördinatoren Conny en Arnaut.

Lidmaatschap
De deelnemer dient lid te zijn van 
de Skivereniging Grote Rivieren 
of Skivereniging Drechtsteden. 
Indien men geen lid is, wordt men 
bij inschrijving automatisch lid. De 
hieraan verbonden kosten worden 
separaat van de reissom in rekening 
gebracht

Inschrijving
Inschrijven met het inschrijfformulier 
in het blad of per e-mail 
(skivereniginggroterivieren@gmail.
com). Per reis en per adres svp één 
formulier gebruiken. Een inschrijving 
is pas defi nitief als de aanbetaling 
per persoon is ontvangen, op Rabo 
bank rekening nummer: 39.50.17.092 
t.n.v. Skivereniging Grote Rivieren, 
Hardinxveld-Giessendam.
Na ontvangst van de aanbetaling 
sturen wij u een bevestiging/factuur.  
Zes weken voor vertrek dient het 
resterende bedrag van uw geboekte 
wintersportreis op onze bankrekening 
te zijn bijgeschreven. 

LET OP DE 
SLUITINGSDATUM 
VAN DE INSCHRIJVING!!!

•  Een reis gaat alleen door als er 
voldoende deelnemers zijn. Op de 
sluitingsdatum wordt bepaald of 
een reis al dan niet doorgaat.

•  Wij verzoeken u snel de reis te 
boeken, dit i.v.m. de deadlines van 
de hotels en buspendels. Wanneer 
u later boekt kunnen wij niet 
garanderen dat er nog plaatsen 
beschikbaar zijn en wij vinden het 
jammer u te moeten teleurstellen.

•  Voor iedere reisdeelnemer wordt een 
annuleringsverzekering afgesloten. 
Indien u zelf deze verzekering heeft, 

dan dient u dat te vermelden op het 
inschrijfformulier.

•  Deelnemers aan de reizen moeten 
lid zijn van de Ski Vereniging Grote 
Rivieren of Drechtsteden.

•  Leden die geen reisverzekering 
via de Nederlandse Ski Vereniging 
hebben, worden geadviseerd zelf 
een reisverzekering af te sluiten. De 
verenigingen aanvaarden op geen 
enkele wijze of in welke vorm dan 
ook enigerlei aansprakelijkheid. 
Tevens kunnen er in bijzondere 
gevallen veranderingen of 
aanpassingen plaatsvinden 
waarvoor de vereniging niet 
aansprakelijk gesteld kan worden.

•  Sterke prijsstijging van de 
brandstoftoeslag wordt separaat in 
rekening gebracht..

•  Uiterlijk 3 dagen voor vertrek 
ontvangt u de laatste informatie 
over uw geboekte reis.

•  Indien u zich aanmeldt voor een reis 
verklaart u met het bovenstaande 
akkoord te gaan.

Vervoer
Al onze busreizen worden uitgevoerd 
met ISO-9002 gecertifi ceerde 
Royal Class touringcars met toilet, 
bar en video aan boord. Een 
kwaliteitsgarantie voor zorgvuldige 
en deskundige uitvoering. Bij 
meerdaagse reizen worden de heen- 
en terugreis altijd uitgevoerd met 
2 chauffeurs. In sommige gevallen 
wordt gebruik gemaakt van een 
groepenpendel-touringcar.

Verblijf – en kamerindeling
Tenzij anders vermeld verblijven 
we in een hotel op basis van 2-
persoonskamer met halfpension.
Wij wijzen er ook nadrukkelijk op 
dat er een beperkt aantal 1-persoons 
kamers is;  let ook op de meerpijs.
Wanneer deze volgeboekt zijn, 
proberen wij de deelnemers die 
alleen meegaan op een 2-persoons 
kamer in te delen. Dit gebeurt altijd 
in overleg met de deelnemers.  

Voor alle reizen geldt:
Wie het eerst komt, het eerst 
maalt. De reizen worden zorgvuldig 
samengesteld met sneeuwzekere 

locaties en goede accommodaties.
U kunt alle ingrediënten voor een 
onbezorgde wintersportvakantie in 
ons programma terugvinden. Een 
goede prijs/kwaliteit verhouding 
staat bij ons hoog in het vaandel. 
Reisbegeleiders en deskundige 
gidsen staan borg voor een relaxte 
wintersportvakantie.

We hopen dat u weer enthousiast 
bent geworden en snel zult boeken. 

Met sportieve groet,
de  reis-coördinatoren 
Conny  - tel. 0345-61 80 19
Arnaut  - tel. 06-51 48 80 52

LET OP ONS NIEUWE MAILADRES:
skivereniginggroterivieren@gmail.com
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VALTHORENS
REIS 1

DONDERDAG 25 NOVEMBER T/M MAANDAG 29 NOVEMBER 2010

VOORPROEFJE

Frankrijk
INCLUSIEF 
•  Royal Class busreis
•   2 overnachtingen in appartement 

Résidence Village Montana  
•  3-daagse liftpas Val Thorens
•  Lakens en handdoeken 
•  Toeristenbelasting

EXCLUSIEF 
•    Diner arrangement 

2 avonden € 39,00 p.p.
•   Half pension arrangement 

2 dagen € 59,00 p.p.  
•   Toeslag 1-persoons 

appartement (op aanvraag)

PRIJZEN PER PERSOON
TYPE BEZETTING PRIJS
 AANTAL PERSONEN

2 kamer 3 3 € 273,00
2 kamer 3 2 € 295,00
2 kamer 3 1 € 362,00
2 kamer cabine 4 4 € 267,00
2 kamer cabine 4 4 € 279,00
2 kamer cabine 4 4 € 304,00

BORGSOM  Ter plaatse te voldoen.
AANBETALING  € 75,00 per persoon

❄

TARRENZ
REIS 2

DONDERDAG 13 JANUARI T/M MAANDAG 17 JANUARI 2011

SKITEST -WEEKEND

Oostenrijk
INCLUSIEF 
•  Royal Class busreis
•   2 overnachtingen in Hotel Gurgltaler Hof  
•   Half pension arrangement incl. ontbijf op dag 

van aankomst en diner op dag van vertrek
•  Toeristenbelasting

EXCLUSIEF 
•    3-daagse liftpas 

(± € 120,00 p.p. 
te voldoen in de bus)

•   Toeslag 1-persoons kamer

PRIJZEN PER PERSOON: € 289,00 obv 2 persoonskamer

TOESLAG  1-Persoons kamer                  € 40,00 per persoon
AANBETALING  € 75,00 per persoon
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SALLALAPLAND
REIS 3

ZONDAG 23 JANUARI T/M 30 JANUARI 2011

JUBILEUM REIS WINTERWONDERLAND

Finland

Salla in het zuidoostelijk gedeelte 
van Lapland, is voor veel Neder-
landers de laatste jaren een begrip 
geworden. De gemoedelijke sfeer 
en het persoonlijke contact met de 
lokale bevolking is voor hen een 
reden om hier jaar in jaar uit terug 
te komen. Er zijn hier echt goede 
Fins-Nederlandse vriendschappen 
ontstaan! De term Winterwonderland 
past hier helemaal, of u nu in een 
bungalow of hotel zit. Stilte, rust en 
ruimte zoals wij dat in Nederland niet 
meer kennen.

Sallatunturin Tuvat bungalows

De skiheuvel ligt op loopafstand 
en u kunt vanuit uw bungalow 
meteen gaan langlaufen. In het 
hoofdgebouw vindt u de receptie, 
de gezellige bar “Papana Pupi” 
en een restaurant “Kiela” waar 
heerlijke lokale specialiteiten 
worden geserveerd en ook uw 
ontbijt. Naast dit gebouw bevindt 
zich het safarihuis, waarvandaan 

de sneeuwscootersafari vertrekt. 
Alle bungalows zijn standaard 
voorzien van een open keuken met 
minimaal 2 kookpitten, koelkast, 
koffi ezetapparaat, magnetron en 
broodrooster. In de zit- en eetkamer 
heeft u een tv, radio en open haard. 
In de badkamer vindt u een toilet, 
douche en sauna. In een droogkast 
kunt u uw skikleding hangen.

Reisplan
Zondag 23 januari 2011
Rechtstreekse vlucht Amsterdam-
Kuusamo, aankomst in Kuusamo 
rond 11 uur.
Na aankomst neemt u de bagage van 

de band en loopt naar de aankomsthal 
waar u wordt verwelkomd door de 
lokale gids. U zet de bagage in de 
bus en in ca. 2 uur wordt u naar uw 
bungalow gereden. Aankomst Salla,
lunchbuffet, inchecken, diner, over-
nachting

Maandag 24 januari 2011
Ontbijtbuffet. Warmesafariuitrusting 
(thermo-overall,sokken,handschoe-
nen, laarzen, bivalmuts) ophalen en 
aantrekken.
Vandaag staat de sneeuwscooter-
safari naar Ruuhitunturi op het 
programma.
U verzamelt bij het safarihuis en 

Jubileumreis
Inbegrepen : Vliegreis • Transfers • Excursies • Accommodatie
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Lapland
JUBILEUMREIS

per twee personen krijgt u een sneeuwscooter tot uw 
beschikking. Halverwege kunt u van plek wisselen. 
Tijdens een sneeuwscootersafari ziet u het meeste van 
het indrukwekkende Lapse landschap. Uiteraard is er een 
pauze om te genieten van een lekker kopje koffi e.
Schade aan de sneeuwscooter: om het wild rijden met 
sneeuwscooters tegen te gaan, is er bij schade aan de 
scooter een eigen risico van € 550. Als u zich aan de 
instructie van de gidsen houdt, is er niets aan de hand 
en hoeft u zich hierover ook geen zorgen te maken. Als 
bestuurder van de sneeuwscooter dient u in het bezit te 
zijn van een geldig rijbewijs.
Diner, overnachting

Dinsdag 25 januari 2011
Ontbijtbuffet. Warme safariuitrusting aantrekken.
Een busje brengt u naar het Rendierpark voor de 
huskysafari.

Huskytocht
Bij aankomst wordt u onthaald op een oorverdovend 
geblaf! Het vooruitzicht dat ze de slee mogen trekken maakt 
de honden wild. Wat niet wil zeggen dat ze een aai niet op 
prijs stellen. Per twee personen krijgt u een huskyteam en 

slee tot uw beschikking. De een zit in de slee op en onder 
de rendiervellen en de ander staat achterop en bestuurt 
de slee en de honden. Uiteraard ontvangt u hiervoor 
eerst wat informatie over het houden en trainen van 
huskyhonden en daarna korte rij- en veiligheidsinstructie 
vóór de “handrem” eraf wordt gehaald. Zo lawaaierig de 
honden waren toen ze stil stonden, zo rustig zijn ze als 
ze mogen rennen. Zo kunt u optimaal van de rust, stilte 
en de natuur genieten. Onderweg kan ook van bestuurder 
gewisseld worden.
De tocht duurt ongeveer twee uur en ook hier is weer een 
koffi estop bij inbegrepen.
Diner, overnachting

Woensdag 26 januari 2011
Na het ontbijtbuffet warme safariuitrusting aantrekken.
U wordt weer opgehaald met een busje en naar het 
Rendierpark gebracht. Per 2 personen neemt u plaats in 
een slee en daarna maakt u een heerlijk rustige tocht door 

de natuur. De rendieren en sleetjes lopen achter elkaar, 
dus schrik niet als er eentje aan uw oor snuffelt…. De rit 
duurt drie uur en onderweg is er tijd voor een koffi estop.
‘s Avonds is hebben we er een traditionele Lapse Kota 
avond.

Donderdag 27 januari 2011
Ontbijtbuffet.
Vandaag gaat u sneeuwschoenwandelen o.l.v. een gids. 
Uiteraard past de gids het tempo aan aan de groep. Tijdens 
de 4 uur durende wandeling gaat u ook ijsvissen.
Diner, overnachting

Vrijdag 28 januari 2011
Ontbijtbuffet. Vandaag staat de dagtrip naar Rovaniemi 
op het programma. U wordt opgehaald met de bus en 
ongeveer twee uur later kunt u een bezoek brengen aan de 
Kerstman. U heeft hier ook alle gelegenheid om een paar 
leuke souvenirs voor thuis te kopen. Na de lunch bezoekt u 
het sneeuwhotel. Aan het einde van de dag brengt de bus 
u weer terug naar Salla.
Diner, overnachting

Zaterdag 29 januari 2011
Ontbijtbuffet
Dag ter vrije besteding; langlaufen, skiën, sneeuw-
schoenwandeling, wandelen.
Diner, overnachting

Zondag 30 januari 2011
Ontbijtbuffet
Vertrek van Salla naar Kuusamo. U brengt een bezoek 
aan lisakki Village (dorpje nagebouwd als karakteristiek 
Russische Karelische nederzetting) waar u een rondleiding 

krijgt en de iglo’s van binnen kunt bekijken. Na de lunch 
brengt u een kort bezoek aan Kuusamo waarna u naar het 
vliegveld rijdt en weer vertrekt per rechtstreekse vlucht 
naar Amsterdam.

PRIJS VOOR HET COMPLETE ARRANGEMENT
(excl. drank): € 1.480,-  per persoon. Aanbetaling: € 400,- 
Prijs obv. 2 persoons Tuvat Bungalows.  Meerprijs voor 
1-persoonsaccomodatie op aanvraag.
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❄  COLORADO
REIS 4

VRIJDAG 28 JANUARI T/M 7 FEBRUARI 2011

COLORADO POWDER SAFARI

USA PowderSafari

INCLUSIEF 
•  Retourvlucht Amsterdam-Denver
•   Transfers van en naar vliegveld 

Denver en verschillende skigebieden 
voor de hele periode met 7-persoons 
busjes 

•  10 overnachtingen met continentaal 
ontbijt in Hotel Evergreen Lodge in 
Vail

• 9-daagse liftpas Colorado Ticket
•  Fulltime begeleiding door 

Nederlandse gids Marcel 
Hoksbergen

•  Toeristenbelasting

PRIJS ONDER VOORBEHOUD

    EXCLUSIEF

      •    Lunches, diners en 
drankjes

      •   Benzine/diesel 4-wheel 
drive huurauto’s

      •   Evt. toeslag 2e bagagestuk 
(bijv. skizak)  

      •  Skihuur ter plaatse        

PRIJZEN PER PERSOON
TYPE  PRIJS
  

2 persoonskamer  € 2590,00
1 persoonskamer op aanvraag

SENIORENKORTING 
(65 t/m 74 jaar) € 35
75+ € 225

AANBETALING  € 250,00 per persoon
VROEGBOEKKORTING  € 30,00 p.p.
 (tot 30-10-2010)

DOLOMITI
VRIJDAG 4 FEBRUARI T/M ZONDAG 13 FEBRUARI2011

SKISAFARI

ITALIE

INCLUSIEF 
•  Royal Class busreis
•   7 overnachtingen in Hotel Steiner, 

Leifers  
•  Half pension arrangement
•   6-daagse liftpas (exclusief de  

zaterdagen) 
•   Transfers op de 6 safari-dagen 

met Nederlandse touringcar, en 
de 2 zaterdagen met Italiaanse 
touringcar

•  Full-time begeleiding van 
Nederlandse gidsen

•  Toeristenbelasting

EXCLUSIEF 
•    Ontbijt op dag van 

aankomst en diner op dag 
van vertrek

•   Liftpas voor de 2 
zaterdagen

❄

PRIJZEN PER PERSOON
TYPE   PRIJS
  

2 persoonskamer   
voor en in dependance   € 885,00
achter   € 935,00

TOESLAG  1-Persoons kamer 
                 € 85,00 per persoon
SENIORENKORTING 
(geboren voor 27-11-1945) € 20
AANBETALING  € 250,00 per persoon

REIS 5
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SÖRENBERG
REIS 6

DONDERDAG 10 MAART  T/M ZONDAG 13 MAART 2011

JUBILEUMWEEKEND

Zwitserland
INCLUSIEF 
•  Royal Class busreis
•   3 overnachtingen in Hotel Cristal  
•   Half pension arrangement
•   Toeristenbelasting
•   Afscheidsdiner voor vertrek

EXTRA OPTIE 
•    Het is eventueel 

mogelijk ski onderricht 
te krijgen bij de 
plaatselijke skischool of 
van een eigen docent.

•    Bij  aanmelding  vermelden 
op het inschrijfformulier  
sportreizen bij vakje 
opmerking/extra’s . 

PRIJS PER PERSOON
€ 300,00 o.b.v. 2 persoonskamer
Meerprijs € 50,00 1 pers.kamer
Aanbetaling: € 75,00

Speciale aanbieding voor
deelnemers aan 
sneeuwfi tcursussen, 
wandelaars, Nordic 
Walkers, skiers, boarders 
en langlaufers

In ons jubileumjaar gaan wij onze 
oefeningen in de praktijk brengen 
in het Zwitserse wintersportplaatsje 
Sörenberg, nabij Luzern.  Eind jaren 
negentig stond deze bestemming 
in ons reizenprogramma en de 
ervaringen met hotel en gebied 
zijn uitstekend. Met een 16-tal liften 
tot een hoogte van 2350 meter kan 
zowel de beginner als de skicrack 
zich naar hartelust uitleven. Voor de 
wandelaars zijn er geprepareerde 
winterwandelwegen, alsmede rodel-
banen, schaatsbaan en panoramische 
langlaufl oipen en een zwembad.

Reisprogramma
Vertrek donderdagochtend,ca. 
06.30 uur vanaf AC Meerkerk, per 
luxe touringcar, aankomst hotel 
Cristal te Sörenberg ca. 18.00 
uur, waar een stevig avondmaal 

klaar staat. Vertrek zondagavond 
, na afscheidsdiner, aankomst AC 
Meerkerk ,maandagochtend, ca. 
07.00 uur. 

VERBLIJF
Wij verblijven in het luxe 3 sterren 
hotel CRISTAL met ca. 40 tal 
bedden, met merendeels ruime  
2-persoonskamers met wc , douche 
en tv.  Het hotel heeft een groot 
restaurant met een uitstekende 
keuken,  een gezellige bar,  een 
boven(eet)zaal en een kegelbaan.

PROGRAMMA
Vrijdag, 11 maart, na een goed ontbijt, 
de omgeving gaan verkennen. Alles is 
op loopafstand te doen, of eventueel 
met de skibus vanaf het hotel. 
Wandelaars gaan met onze Dirk op 
stap,  de skiers, als men dit op prijs 
stelt, gaan onder begeleiding van 
onze docente Nicolette en voorzitter 
Arnaut het skigebied Dorf, met lichte 
en middelzware pisten onveilig 
maken. Er zal voor de lunch een 
gezellige skihut gereserveerd worden, 
waar we elkaar weer terug zien.  

Zaterdag, 12 maart na het ontbijt 
gaan we opnieuw de omgeving 
verkennen, maar dan wel op een 
speciale manier. Onder begeleiding 
van een gecertifi ceerde skileraar gaan 
we voor de liefhebbers een mooie, 
bijzondere  wandeltocht maken 
door het hele gebied en wel op de 
loopskies,  het   z.g.n. schneeschuh 
fahren. !
Zondag, 12 maart, laatste dag, vrije 
invulling, eventuele opties worden 
vooraf bekend gemaakt, eind van 
de dag inpakken en na een lichte 
maaltijd terug naar huis.

AVONDPROGRAMMA
Donderdagavond, acclimatiseren, 
eventueel naar het centrum  van het 
dorp lopen. 
Vrijdagavond kegelwedstrijd in het 
hotel. 
Zaterdagavond, gezellige avond, met 
muziek van onze leden!

Jubileumreis 
Speciale aanbieding!
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 LESMENUIRES
REIS 7

VRIJDAG 18 MAART T/M ZONDAG 27 MAART 2011

10 DAAGSE REIS FRANSE ALPEN

Frankrijk
INCLUSIEF 
•  Royal Class busreis
• 7 overnachtingen in 
    Hotel Le Menuire   
•  Half pension arrangement
• 7-daagse pas zondag t/m zaterdag
•  Toeristenbelasting

     EXCLUSIEF

      •    8 daagse liftpas  € 38,00
      •   Toeslag 1-persoons 

kamer  € 273,00
      

PRIJS PER PERSOON

€ 940,00 euro o.b.v. 2 persoonskamer,
SENIORENKORTING 
(65 t/m 74 jaar) € 35
75+ € 225

AANBETALING  € 250 p.p

Wij vinden het belangrijk, die mensen 
even in het voetlicht te plaatsen,  die 
eigenlijk niet opvallen, doch wel zeer 
belangrijk zijn bij het slagen van een 
wintersportreis. 

Vroeger en nu
Gingen we vroeger met een 
krappe, gewone 50-persoons 
touringcar op reis, tegenwoordig 
is dit een gecertifi ceerde, mooie 
royal-class touringcar met ruime 
zit-en voetruimtes en natuurlijk 
met een  toilet en koffi eapparaat. 
In dit geheel is de chauffeur van 
groot belang, hij moet ons veilig 
naar onze bestemming brengen 
en terug. Vakmanschap, interesse, 
vriendelijkheid en betrokkenheid is 
wel heel belangrijk. 

De laatste jaren  reizen wij met 
twee vaste uitstekende touringcar-
bedrijven met top chauffeurs. 

Jack de Kort 
Zo brengt Jack de Kort van het 
gelijknamige touringcarbedrijf ons  

jarenlang veilig naar Tarrenz, 
overigens voorafgegaan met die 
bijzondere harmonica bus naar 
Moena, Italie, waar we nog bijzondere 
herinneringen aan hebben. Altijd met 
dubbele bemanning en veiligheid 
voor alles.

M Tours 
Hans Meihuizen van M tours is 
jarenlang het gezicht van onze ski-
safari’s. Meestal bijgestaan door 
zijn echtgenote, zodat ook hier 
weer gereisd wordt met dubbele 
bemanning. Een bijzonder fi jne bus, 
met veel comfort met natuurlijk 
uitstekende chauffeurs. Bij Hans kan 
alles en hij heeft een speciaal gevoel 
voor humor.

Vasa Sport 

Bijzonder zijn onze ervaringen 
met Sidny Teeling en zijn crew. De 
skisafari’s staan hoog bij ons in het 
vaandel en met zijn tomeloze energie 
en inzet is iedere reis een succes. 
Onder de naam Vasa Sport worden  
bijzondere reizen georganiseerd, 
zowel in Europa als daar buiten.

Voor ons als skivereniging zijn 
bovengenoemde personen een 
belangrijke, onmisbare schakel, 
daarvoor onze speciale dank en 
we hopen op een langdurige 
samenwerking.

Onze Chauffeurs en skigidsen
IN ‘T VOETLICHT
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VALTHORENS
REIS 8

VRIJDAG 29 APRIL T/M ZONDAG 8 MEI 2011

MEIREIS

Frankrijk
INCLUSIEF 
•  Royal Class busreis
•   7 overnachtingen in appartement  
•  7-daagse liftpas Val Thorens
•  Lakens en handdoeken 
•  Toeristenbelasting

PRIJZEN PER PERSOON
TYPE   PRIJS
  

studio 4   
2 personen   € 447,00
3 personen   € 403,00
4 personen   € 381,00
2-kamer 5
2 personen   € 474,00
3 personen   € 421,00
4 personen   € 394,00

❄

DRUKKERIJ DEN DUNNEN

www.dendunnen.nl

Wij laten beelden levenWij laten beelden levenWij laten beelden leven

drukkerij den dunnen b.v.

nijverheidstraat 34

4143 hm leerdam

postadres

postbus 58

4140 ab leerdam

telefoon (0345) 63 22 72

fax (0345) 61 89 55

isdn (0345) 63 30 12

e-mail info@dendunnen.nl

internet www.dendunnen.nl

Skischoenen op maat
Uniek in de Benelux

bij Austria Sport 

Moeilijke voeten? Dan is het zoeken naar een nieuw paar skischoenen 
niet eenvoudig. Austria Sport kan uitkomst bieden. Wij maken een ana-
lyse van uw voeten en zoeken aan de hand daarvan het juiste model 
buitenschaal en binnenschoen apart uit. Zijn er duidelijke afwijkingen 
aan uw voet, dan worden door Strolz gepatenteerde leesten toegepast 
om de gewenste vorm te verkrijgen. Daarna wordt de binnenschoen 
op maat gemaakt. De fabrikant Strolz levert verschillende hardheden 
en breedtemodellen zonder maat beperkingen. De prijzen van de Strolz 
skischoen inclusief voetanalyse, correctiezolen, het foamen en de 
afwerking variëren van € 669 tot € 759. Extra uitbreiding zoals inge-
bouwde verwarming, glijzolen (instaphulp) e.d. is mogelijk.

Austria Sport 
Rijksweg 209

6581 EK  Malden
024 - 323 60 37

www.austriasport.nlwww.austriasport nlS K I -  E N  W A N D E L S P O R T  S P E C I A L I S T

Bijna 90% van alle klachten over de pasvorm (en onder 

de voet) ontstaat door een foutieve voetstand!
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Inschrijfformulier  SneeuwFit Ski Vereniging Drechtsteden en Grote Rivieren

Naam en voorletters:  ____________________________________________________    

Adres:    ____________________________________________________    

Postcode+Woonplaats:  ____________________________________________________ 

Geboorte datum:   _____________________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________________

E-mail:    ____________________________________________________O Lid Ned Skivereniging Nr.: ______________

Geeft zich op voor binnentraining:

O Gorinchem maandag O Gorinchem woensdag
O Dordrecht  O Zaltbommel
O Culemborg *) O Papendrecht 

Geeft zich op voor buiten training:

O Trimcursus
O Nordic Walking Lingebos
O Nordic Walking Techniek (6 lessen beginners)
O Nordic Walking Zomer Lingebos 

*) Culemborg: verrekenen met docent

Betaling                                        
Hij / zij verklaart zich akkoord met een éénmalige machtiuging
Voor het automatisch innen van deelnamekosten trainingen.

Na controle van lidmaatschap van de Nederlandse Ski Vereniging
kan het lidmaatschapbedrag zonder verdere aankondiging 
gecorrigeerd worden door de administratie, dit op basis van Clublid (€15,00) of NSkiV lid (€7,50).

Euro _______,___ van rekening _____________________

Datum _________ Handtekening ____________________

Coördinatie Sneeuwfi t  - Dirk Luijten – Kloevelaan 30 – 3381 LH  Giessenburg  Tel. 06 – 43 90 84 20 – Email dirk.k.luijten@online.nl

Kies hieronder de gewenste opties m.b.t  
uw keuze van de te volgen training

O Binnentraining €  80,00
O Buitentraining w.o. trimcursus en €  70,00
    Nordic Walking uitgezonderd techniek 
O Nordic Walking knipkaart 10 trainingen € 40,00
    uitgezonderd techniek
O Combinatie binnen + buiten € 125,00

O Nordic Walking Techniek training (beg.) € 75,00
O Instroom buitentraining Nordic Walking € 25,00

O Lidmaatschap niet leden NSkiV. € 15,00
O Lidmaatschap leden NSkiV. € 7,50
   

Totaalbedrag gekozen opties        €  ____,__

Sneeuwfit
INSCHRIJVEN
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• Verblijf in een uitstekend hotel;

• Elke dag in een ander fantastisch skigebied skiën;

•  Onder begeleiding van Nederlandse gidsen 

in niveaugroepen;

•  Elke avond digitale foto’s en een vooruitblik 

op de volgende dag;

•  Naar de Alpen of Dolomieten met Royal Class Touring, 

naar Colorado met het vliegtuig.

VASA SPORT
Sportieve en  
avontuurlijke  
skisafari’s

Vasa Sport is tevens de langlaufspecialist van Nederland.  
Kijk op vasasport.nl voor alle mogelijkheden.

Bredeweg 9a
3945 PD Cothen
0343 56 28 00
info vasasport.nl
www.vasasport.nl

SkiSafari’s

21/01/11 – 30/01/11 Dolomiti Ski Safari Italië

04/02/11 – 13/02/11 Dolomiti Ski Safari Italië

11/02/11 – 20/02/11 Amadé Ski Safari Oostenrijk

11/03/11 – 20/03/11 Amadé Ski Safari Oostenrijk

28/01/11 – 07/02/11 Colorado Ski Safari vanuit Vail, USA

Uitgebreide informatie over bovenstaande reizen en nog veel meer, vindt u op  
www.vasasport,nl/winterreizen, waar u zich ook online kunt aanmelden.

 
Inschrijfformulier JUBILEUMAVOND

De volgende personen geven zich ook op:

Naam en voorletters : m/v

Roepnaam :

Adres :

Postcode en plaats :

E-mail :

Tel. overdag :

Tel. privé :

Geb. datum :

Lidnr. NSkiV :

Lid vereniging Grote Rivieren/Drechtsteden ja/nee

Gegevens

 naam + voorl. adres woonplaats M/V geb. dat. Lid GR/DR
1.      JA/NEE 

2.       JA/NEE 

3.         JA/NEE 

4.         JA/NEE 

In voldoende gefrankeerde envelop zenden aan:   Ski Vereniging Grote Rivieren, p/a Oranjestraat 78, 3373 AL Hardinxveld-Giessendam 
en inscannen en mailen naar janegas@hetnet.nl

Entree voor leden  € 10,00, voor niet leden € 15,00 van de Ski Verenigingen Drechtsteden of Grote Rivieren

Betaling: Hij/zij verklaart akkoord te gaan met een opdracht voor het automatisch innen van de totale eentree kosten

 €  van rekening
 
 Datum:  Plaats:   Handtekening

Ski ver.
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Elke skiër wordt geacht op de hoogte te zijn van de 10 ski-verkeersregels die zijn opgesteld door de Internationale 
Ski Federatie (FIS). Niet alleen om de veiligheid van jezelf èn van anderen te waarborgen, maar ook voor het 
geval je in een geschil verwikkeld raakt. Deze regels worden algemeen erkend als grondslag voor de rechtspraak.

Wanneer iedereen zich aan de regels zou houden, zouden er op de piste heel wat minder ongelukken gebeuren. 
Ken je de regels? Test jezelf en lees de 10 ski-verkeersregels nog een keer door voor je straks weer op wintersport 
gaat.

1.  Houd rekening met andere skiërs en 
snowboarders
Iedere skiër of snowboarder moet zich 
zo gedragen, dat hij anderen niet in 
gevaar brengt of schade toebrengt.

2.  Beheers uw snelheid en de wijze van 
bewegen
Iedere skiër of snowboarder moet 
op basis van zichtbaarheid bewegen. 
Iedere skiër of snowboarder moet 
zijn snelheid en wijze van bewegen 
aanpassen aan zijn eigen capaciteiten, 
de toestand van de piste, de 
sneeuw- en weersgesteldheid en de 
verkeersdichtheid.

3.  Kies een veilig spoor
Wanneer een skiër of snowboarder een 
ander van achteren nadert moet hij zijn 
spoor zo kiezen, dat hij een voor hem 
bewegende skiër of snowboarder niet in 
gevaar brengt.

4.  Voorzichtig inhalen
Inhalen is toegestaan van boven of 
beneden, van links of rechts, maar 
uitsluitend op een afstand die de 
gepasseerde skiër of snowboarder 
voldoende ruimte laat voor al zijn 
bewegingen.

5.  Kijk uit bij oversteken en invoegen
Een skiër of snowboarder die zich (weer) 
op de piste wil begeven, een piste wil 
kruisen, of tegen de helling op weg wil 
bewegen, moet zich er zowel naar boven 
als naar onderen van vergewissen dat 
hij daarbij niet anderen of zichzelf in 
gevaar brengt.

6.   Stilhouden
Een skiër of snowboarder mag 
niet zonder noodzaak op nauwe of 
onoverzichtelijke gedeelten van een 
afdaling stilstaan. Wie op zo'n helling 
valt moet zo snel mogelijk de weg 
vrijmaken.

7.  Klimmen en dalen altijd langs de kant 
van de piste
Een klimmende skiër of snowboarder 
mag alleen de zijkant van een 
afdalingstraject gebruiken. Hetzelfde 
geldt voor een skiër of snowboarder 
die te voet afdaalt.

8.  Houd u aan de "verkeersborden"
Elke skiër en snowboarder moet 
zich aan de pistemarkeringen en 
waarschuwingstekens houden.

9.  Hulp verlenen bij ongelukken
Bij ongelukken is iedere skiër of 
snowboarder verplicht hulp te bieden.

10.  Legitimatie verplicht
Iedere skiër of snowboarder, 
getuige bij ongevallen zijn 
persoonsgegevens bekend maken

even opfrissen
F I S - R E G E L S
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  Lidmaatschap:

 •  Om aan onze activiteiten te kunnen deelnemen moet je lid zijn van onze vereniging
 •  Lid wordt je bij inschrijving voor onze zomer- of winteractiviteiten
 •  De contributie bedraagt € 15,00 euro per jaar. Leden van Nederlands ski vereniging krijgen € 7,50 korting.
 •  Als lid ontvangt u een kortingspas van de Nederlandse skivereniging
 

 Lidnr. N.Ski V: ___________________________________________________________________

 Naam + voorletters Geb.datum Geslacht Hoofdlid/
    gezinslid

 ___________________________________________________________________________________ M / V H / G

 ___________________________________________________________________________________ M / V H / G

 ___________________________________________________________________________________ M / V H / G

 ___________________________________________________________________________________ M / V H / G

 Adres Postcode Woonplaats       Tel.nr.     E-mail

 ____________________________________________   __________  _____________   ____________  _________________________

            Betaling:   Hij/zij verklaart zich akkoord met een jaarlijkse opdracht (tot schriftelijke opzegging) voor het automatisch innen van de
 contributie € _______,____   van rekening _______________________________

 Datum:          Plaats:                   Handtekening:
     
            _______________________________________________________________________________________________________

Inschrijfformulier LIDMAATSCHAP
Skivereniging Grote Rivieren / Drechtsteden

Inschrijfformulier SPORTREIZEN
Seizoen 2010 - 2011

De volgende personen geven zich ook op:

1.  Naam en voorletters: m/v

 Roepnaam :

 Adres :

 Postcode en plaats :

 E-mail :

Tel. overdag :

Tel. privé :

Geb. datum :

Lidnr. NSkiV :

Lid vereniging Grote Rivieren/Drechtsteden ja/nee

Gegevens Sportreis :

*Opties: 1 / 2 -pers.kamer
  Opmerkingen/Extra’s:

 naam + voorl. adres  woonplaats M/V geb. dat. lidnr. NSkiV

2.      

3.      

4.      

5.      

De aanbetaling ad                 ,      is voldaan op bankrekening
nr. 39.50.17.092 t.n.v. Ski Vereniging Grote Rivieren.
De ondergetekende verklaart mede voor alle deelnemers akkoord      Datum:    Plaats:                   Handtekening:
te gaan met de reisvoorwaarden van de Ski Vereniging Grote Rivieren.

In voldoende gefrankeerde envelop zenden aan:   Ski Vereniging Grote Rivieren, p/a Van Naaldwijcklaan 21, 4143 BV  Leerdam of inscannen en mailen 
naar skivereniginggroterivieren@gmail.com

Wilt u een annuleringsverzekering afsluiten bij ons:   JA / NEE
(svp per deelnemer invullen) Deelnemer 1: J/N 2: J/N  3:  J/N 4: J/N     5: J/N  
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